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 UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA 
 

   
 1. W uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła przyglądamy się dwom 
świadkom wiary, którzy są filarami Kościoła. Piotr mimo, że trzykrotnie zaparł 
się Chrystusa, oddał życie za Niego. Paweł przed swoim nawróceniem 
prześladował chrześcijan, a imię jakie wtedy nosił – Szaweł – budziło wielki 
strach wśród wyznawców Chrystusa. Potem stał się znany jako gorliwy Apostoł 
Narodów i przyniósł Dobrą Nowinę do Europy. Przykład życia św Piotra  
i św. Pawła pokazuje nam, że nawet jeśli nasza wiara wydaje się być słaba, to 
jednak Chrystus nas nie zostawia samych i chce nam pomagać przemieniać nasze 
serca, w których zawsze dostrzega cząstkę dobroci.  
   2. Dziś po Mszy Świętej o godz. 11.30 poświęcenie pojazdów, by z Bożym 
błogosławieństwem i pod opieką patronów Świętych Krzysztofa i Jakuba 
rozpocząć wakacyjno-urlopowy wypoczynek. 
   3. Zapraszam do uczestnictwa w nabożeństwach czerwcowych, podczas których 
oddajemy cześć Sercu Pana Jezusa, odprawianych w tygodniu o godz. 18.00 i po 
nim Msza Święta a w niedzielę o godz. 17.15.  
  4. W nadchodzącym tygodniu: 
- we czwartek przypada święto Świętego Tomasza, Apostoła; tego dnia o godz. 
17.15 wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu i Msza Święta wspólnoty 
Krwi Chrystusa; 
- w piątek przed południem odwiedziny chorych a od godz. 17.00 spowiedź 
pierwszopiątkowa; 
- w sobotę Msza Święta wieczorna w intencji wynagradzającej Niepokalanemu 
Sercu NMP. 
   5. Dziś z racji na ostatnią niedzielę miesiąca zbiórka do puszek Caritas na 
wsparcie wakacyjnego wyjazdu dzieci.  
   6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.  
   7. Serdeczne Bóg zapłać za każdy złożony dar na budowę naszej świątyni. 
Kontynuowane są prace przy ocieplaniu kościoła. Wszystkim odpoczywającym na 
wakacjach i urlopach życzę owocnej regeneracji sił a pracującym wytrwałości i 
radości z wykonywanych zadań. Całą wspólnotę powierzam naszej Patronce, 
Matce Bożej Królowej Rodzin. 
   8. Przyjmowane są intencje mszalne na 2014 rok. 


